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Afb. 1 Ligging van het plangebied Westeinde 107 (boven ligging in West-Friesland).
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1. Inleiding

Naar aanleiding van uitbreiding van het zaaigoed- en coatingbedrijf Incotec BV aan Westeinde 
107 is in opdracht van Floor Architecten door Archeologie West-Friesland een archeologisch 
bureauonderzoek (ABO) en een Inventariserend Veldonderzoek (IVO, in de vorm van een 
veldtoets) uitgevoerd. Het bureauonderzoek richt zich niet alleen op de locaties van de geplande 
nieuwbouw (het plangebied), maar het hele terrein van Incotec en een aantal aangrenzende 
percelen die mogelijk in de toekomst bij de uitbreiding kunnen worden betrokken (het 
onderzoeksgebied). Het onderzoeksgebied heeft een oppervlakte van ongeveer 5 hectare.

Het doel van het bureauonderzoek is het formuleren van de archeologische verwachting voor 
het onderzoeksgebied. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van informatie over de bodem, 
archeologische gegevens uit de directe omgeving en historische/cartografische bronnen. 

Het doel van de veldtoets is om een eerste indruk te krijgen in de mate van verstoring van 
de bodem in het plangebied. Daarnaast kan bepaald worden welke archeologisch relevante 
geo(morfo)logische eenheden aanwezig zijn. De veldtoets heeft plaatsgevonden rondom het 
parkeerterrein, de locatie van de toekomstige nieuwbouw. 
Op basis van de resultaten van onderhavig bureauonderzoek en veldtoets wordt een advies 
gegeven voor verdere archeologische stappen. 

Dit ABO en IVO (veldtoets) is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 
(KNA 3.2-LS01/LS06) en het Protocol Archeologisch Bureauonderzoek van de Gemeente 
Hoorn/Archeologie West-Friesland versie 2009 (BUR01/05).
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2. Administratieve gegevens

Onderzoeksgegevens
Plaats      Westeinde, gemeente Enkhuizen
Locatie/toponiem    Westeinde 107
Projectvoorbereidingsnr:  258
Om-nr:     50601
Centrale coördinaat:   146.838/523.513
Datum rapportage   27-02-2012

Opdrachtgever
Opdrachtgever    Floor Architecten
Contactpersoon    Dhr. Ing. W. Floor
Adres     Generaal de Wetlaan 5
Postcode en plaats   1619 VK Andijk
Telefoonnummer   0228-592209
E-mail     info@floor-architecten.nl
Contactpersoon gemeente:  Dhr. J. Eenkoren

Opdrachtnemer
Opdrachtnemer    Archeologie West-Friesland
Contactpersoon    Drs. M.H. Bartels
Auteurs     Drs. D.M. Duijn & drs. C.M. Soonius
Adres     Nieuwe Steen 1
Postcode en plaats   1625 HV Hoorn
Telefoonnummer   0229-252587 / 06-30468593
E-mail     m.bartels@hoorn.nl

Afb. 2 De parkeerplaats achter de bestaande bedrijfshallen.
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3. Huidige situatie en toekomstig gebruik

Het onderzoeksgebied is gelegen ten zuiden van het Westeinde, een deel van het lint tussen 
de stad Enkhuizen en Bovenkarspel. Het gebied wordt aan de noordzijde begrenst door het 
Westeinde en aan de zuidzijde door de spoorlijn Hoorn-Enkhuizen. Langs het Westeinde zijn 
vrijstaande woonhuizen aanwezig, vaak met kleine bijgebouwen. Op het terrein van Incotec 
bevinden zich verder van de weg af bedrijfshallen en een verharde parkeerplaats (asfalt en 
stelconplaten, afb. 2). Het bedrijventerrein wordt aan de zuidzijde begrensd door een brede, 
nieuw gegraven sloot. De rest van het onderzoeksgebied bestaat met name uit grasland en 
tuingrond. Het grasland tussen de nieuw gegraven sloot en spoorlijn doet dienst als gronddepot 
(afb. 4). 

De uitbreiding behelst de vervanging en geringe vergroting van een deel van een bestaande 
productiehal (300 m2) (afb. 3) en de bouw van twee nieuwe panden, namelijk een productiehal 
(3370 m2) en technologisch centrum (1980 m2) (afb. 5). De nieuwbouw heeft een oppervlakte 
van in totaal 5650 m2 en zal een verstoring van de bodem tot gevolg hebben: de toekomstige 
gebouwen komen te staan op een fundering van zeer zware betonpalen met een hoge 
dichtheid. 
Bij de uitbreiding zal een aantal bestaande sloten worden gedempt. Om dit te compenseren 
dient elders het wateroppervlakte te worden vergroot. Op dit moment is het uitgangspunt om 
de bestaande sloot rondom het terrein van Incotec te verbreden met een halve meter aan de 
eigendomszijde. Nog niet uitgesloten is dat in plaats hiervan een vijver op het terrein wordt 
gegraven. 

Binnen het plangebied is in 2006 door Landview een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. 
Hierbij zijn in de bovengrond lichte verontreinigingen met EOX en PAK aangetroffen. De 
verontreinigingen zijn dermate gering dat geen beperkingen bestaan voor het verwerken van 
de grond, tenzij de grond buiten de locatie zal worden toegepast. 

Afb. 3 Het deel van een bestaande productiehal dat zal worden vervangen.
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Afb. 4 De huidige situatie binnen het onderzoeksgebied (grijs). De zwarte lijn geeft het huidige terrein van Incotec weer met 
in geel de bestaande bebouwing. In blauw zijn bestaande sloten weergegeven. Schaal 1:2000.
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Afb. 5 De toekomstige situatie binnen het onderzoeksgebied (grijs). In groen de geplande nieuwbouw. Schaal 1:2000.
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4. Beleidskader

Rijks en Europees beleidskader
Het rijkskader wordt gevormd door de Monumentenwet 1988 en de herziening hiervan uit 
2007. In grote lijnen wordt hier het ‘Verdrag van Malta’ onderschreven.
In het Verdrag van Malta, in 1992 gesloten te Valletta, wordt de bescherming van het archeologisch 
erfgoed geregeld. Uitgangspunt daarbij is dat waar mogelijk archeologische resten bewaard 
dienen te blijven. Bij de ontwikkeling van ruimtelijk beleid moet het archeologisch belang, of 
beter het cultuurhistorisch belang, van af het begin meewegen in de besluitvorming.

Provinciaal beleidskader
De Provincie Noord-Holland streeft naar behoud van het erfgoed in situ (in de bodem). 
Om de archeologische waarden zoveel mogelijk veilig te stellen, raden zij aan archeologie-
vriendelijk te bouwen. Waar behoud in de bodem niet mogelijk is, dient een archeologisch 
onderzoek plaats te vinden. Om te voorkomen dat waardevolle informatie verloren gaat, 
dienen eventueel aanwezige archeologische resten zo vroeg mogelijk in het planproces te 
worden gelokaliseerd en gewaardeerd door middel van een archeologisch vooronderzoek. 
Bij de toetsing van bestemmingsplannen wordt nagegaan of bij de planvorming voldoende 
archeologisch vooronderzoek is verricht om tot een evenwichtige besluitvorming te komen. 
Terreinen van hoge en zeer hoge waarde dienen in bestemmingsplannen te worden aangegeven 
en beschermd te worden door middel van een aanlegvergunning.

Lokaal beleidskader
Het lokale archeologische beleidskader wordt gevormd door de Archeologische Beleidsnota 2009 
van de gemeente Enkhuizen met bijbehorende verwachtingskaarten en beleidsadvieskaart. 
Deze is nog niet door de gemeenteraad geaccordeerd, maar vormt naar alle waarschijnlijkheid 
voor de komende jaren het uitgangspunt voor archeologie binnen de gemeente. De noordzijde 
van het onderzoeksgebied staat op de verwachtingskaart aangegeven als een terrein met 
hoge archeologische verwachting voor het aantreffen van bewoningssporen uit de Late 
Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. De rest van het onderzoeksgebied heeft op de kaart een lage 
tot hoge archeologische verwachting voor sporen uit de Bronstijd. Voor het bewoningslint aan 
het Westeinde geldt een vrijstelling voor archeologisch onderzoek bij bodemverstoring met een 
oppervlakte van minder dan 100 m2. Voor het gebied ten zuiden hiervan ligt de ondergrens 
op 1000 m2. 
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5. Resultaten bureauonderzoek

5.1 Geologie en landschap

Aan het einde van de laatste ijstijd lag het gebied rond Enkhuizen in een schaars begroeid 
landschap, waar in de loop van die ijstijd zand was afgezet. Geologisch gezien behoort deze 
zandafzetting tot de Formatie van Twente (Laagpakket van Wierden: dekzand)1. De top van 
deze pleistocene afzetting bevind zich tussen de 14 en 10 m –NAP. Na afloop van de ijstijd 
steeg de temperatuur en smolten de landijsmassa’s waardoor de zeespiegel steeg. Hierdoor 
steeg ook de grondwaterspiegel en vormde zich veen (het Basisveen) op het dekzand. Dit 
Basisveen werd uiteindelijk afgedekt door wad- en kwelderafzettingen.
Tot circa 3800 voor Chr. was West-Friesland vrij toegankelijk voor de zee. De toenmalige 
kust bestond voornamelijk uit zandige wadplaten waartussen een groot aantal west-oost 
georiënteerde geulen lag. Meer landinwaarts gingen de zandige platen over in lagunes waarin 
klei werd afgezet. Een groot deel van West-Friesland lag in dit lagunaire gebied 2. De sedimenten 
die in deze periode zijn afgezet, worden gerekend tot de oudste afzettingen van de Beemster 
Afzettingen (voorheen Calais II en III, tegenwoordig: Laagpakket van Wormer).

Rond 3800 voor Chr. ontstonden aan de kust van Noord-Holland op de zandige wadplaten 
strandwallen die de kust langzaam afsloten. De zee kon vanaf deze periode alleen nog via enkele 
zeegaten in het achterland doordringen. Via het zeegat van Bergen drongen getijdengeulen 
West-Friesland binnen. Buiten de invloedsfeer van deze geulen vond geen sedimentatie plaats 
en vormde zich veen. Binnen de invloedsfeer van deze getijdengeulen vond afzetting van zand 
en klei plaats. Het grovere, zandigere materiaal sedimenteerde in en direct naast de geul. Het 
zwaardere en kleiiger materiaal werd bij overstromingen verder van de geul afgezet.
Tussen 3800 en 1400 voor Chr. verlegden de getijdengeulen enkele malen hun loop, waardoor 
de ondergrond van West-Friesland een zeer ingewikkelde opbouw heeft. Deze opbouw, en de 
geologische geschiedenis, is door De Mulder en Bosch ontrafeld en systematisch beschreven. 
Volgens deze reconstructies heeft Enkhuizen en de directe omgeving in een kweldergebied 
gelegen. De mariene afzettingen die hier direct onder de bouwvoor liggen behoren tot het 
Laagpakket van Wormer. Grote getijdengeulen zijn vermoedelijk niet actief geweest. Buiten 
de actieve delen van het zeegat vond veengroei plaats (behorend tot het Hollandveen 
Laagpakket).

Rond 1500 voor Chr. sloot het zeegat van Bergen en werden de geulsystemen in West-Friesland 
minder actief. Na het droogvallen van de geulen vond als gevolg van differentiële inklinking 
van de verschillende afzettingen een omkering (inversie) van het reliëf plaats. De aanvankelijk 
laaggelegen kreekbeddingen en oevers zakten minder in dan de aanvankelijk hooggelegen 
kwelders. 
Buiten de actieve geulen had vanaf circa 3800 voor Chr. in heel West-Friesland continu 
veenvorming plaatsgevonden, waardoor grote veenkussens waren ontstaan. Op het moment 
dat de laatste actieve geulen verlandden, verdwenen ook deze onder een dik pakket veen. 
Op en rond de veenkussens waren alleen nog kleine veenstroompjes actief. Deze voerden het 
water uit de veenkussens af naar lager gelegen delen.

1 Hoewel Nitg-TNO in 2000 (Weerts e.a., 2000; De Mulder e.a., 2003) een nieuwe lithostratigrafische indeling 
heeft ingevoerd, wordt in dit stuk ook de oude chronostratigrafische indeling, gebruikt door De Mulder & Bosch, 
weergegeven. Het Laagpakket van Wormer komt overeen met de Afzettingen van Calais, het Laagpakket van 
Walcheren met de Afzettingen van Duinkerken en het Hollandveen Laagpakket met het Hollandveen.

2 De Mulder & Bosch, 1982.
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In de Midden- en Late-Bronstijd (1500 tot 800 v. Chr.) is sprake van uitgebreide bewoning in 
West-Friesland. Deze bewoning concentreerde zich op de flanken van de geulruggen en op de 
kwelders.3 Door toenemende vernatting werd West-Friesland rond 800 v. Chr. verlaten. Tot het 
ontstaan van de handelsplaats Medemblik omstreeks 700 n. Chr. was het gebied vermoedelijk 
onbewoond.4 

In de Middeleeuwen was West-Friesland bedekt met een dik veenpakket. Door het ontstaan 
van de Zuiderzee in de 11de en 12de eeuw werd de invloed van de zee aan de oostzijde van 
Noord-Holland aanzienlijk groter: de zee sloeg grote stukken land langs de kust weg en de 
Hollandse binnenmeren ontstonden. Het ontstaan van de Zuiderzee, gecombineerd met een 
gemiddelde stijging van de temperatuur, zorgde voor een natuurlijke ontwatering van het 
West-Friese veenpakket en gunstige condities voor ontginning. De eerste ontginningen in West-
Friesland dateren uit de 8ste eeuw en vonden plaats rond Medemblik. Van de 10de tot en met 
de 12de eeuw werd het overige deel van West-Friesland ontgonnen. Het gebied werd geschikt 
gemaakt voor bewoning en landbouw door op systematische wijze sloten door het veen heen 
te graven, waardoor het veen ontwaterde. Door de ontwatering oxideerde het veen en klonk 
het veenpakket in, met een geleidelijke daling van het maaiveld als gevolg. Het land werd 
hierdoor kwetsbaar voor inbreuken van de zee en overstromingen.5 De bewoners van West-
Friesland probeerden dit gevaar te verkleinen door dijken aan te leggen. Deze verschillende 
losse dijken werden met elkaar verbonden, waardoor West-Friesland vanaf circa 1250 werd 
beschermd door één lange dijk: de Westfriese Omringdijk. Deze dijk is in de eeuwen hierna 
nog diverse malen doorgebroken, waardoor land afsloeg en klei en zand werd afgezet. De 
loop van de Omringdijk is in de loop der eeuwen sterk gewijzigd. Door het verdwijnen van het 
voorland (het land dat voor de dijk lag) verzwakte de dijk, waardoor deze op een groot aantal 
plaatsen moest worden teruggelegd door middel van inlaagdijken. De huidige Omringdijk bevat 
hierdoor slechts in een aantal dijkvakken nog de originele 12/13de-eeuwse kern.6 
Om het gebied binnen de Omringdijk droog te houden moest dagelijks water in zee worden 
geloosd. In eerste instantie gebeurde dit tijdens eb via spuisluizen in de dijk. Door de 
aanhoudende daling van het maaiveld was dit na verloop van tijd niet meer mogelijk. De 
introductie van de poldermolen in Holland in het begin van de 15de eeuw was een antwoord op 
dit probleem. De eerste poldermolens bij Enkhuizen stonden ten noorden van de stad, aan het 
einde van de Oude Gouw, en dateren uit omstreeks 1452.7 

5.2 Geomorfologie en bodem

Op de geomorfologische kaart (schaal 1:50.000) staat het plangebied aangegeven als vlakte 
van getij-afzettingen (Code 2M35: Stiboka/RGD, 1979) en op de bodemkaart als kalkrijke 
geëgaliseerde en verwerkte zeekleigronden (eerd- en vaaggronden) gevormd in zavel en lichte 
klei (Code AEp7A: Wagenaar & Van Wallenburg, 1987). 
In het kader van de ruilverkaveling Het Grootslag is in de jaren ’50 van de vorige eeuw een 
gedetailleerde bodemkaart vervaardigd (Ente, 1963). Deze bodemkaart is morfogenetisch van 
opzet, hetgeen betekent dat de genese van het landschap te herkennen valt in het kaartbeeld. 
Het noordelijke deel van het plangebied bevindt zich in een zone met diep humeuze gronden. 
De humeuze bovengrond is dikker dan 80 cm en is ontstaan door het ophogen van het 
oorspronkelijke maaiveld. Het ophogingspakket in de bewoningslinten is te vertalen naar 

3  IJzereef & Van Regteren Altena, 1991; Roessingh & Lohof, 2011.
4  Besteman 1990, 107.
5  Besteman 1990, 93-96.
6  Boon 1991, 78-114.
7  Boon 1991, 100. 
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ophogingslagen, die vanaf de Late Middeleeuwen zijn aangebracht.  
In het zuidelijke deel van het plangebied loopt een kleine zandige uitloper van de grote geulrug 
die door Oostelijk West-Friesland loopt. De kleiige en zavelige gronden kunnen worden vertaald 
naar kwelders (afb. 6 en 7). 

Afb. 6 De bodemkaart van Ente geprojecteerd onder de huidige kadastrale kaart van oostelijk West-
Friesland. Duidelijk zichtbaar is de grote geulrug (in geel) die door dit deel van West-Friesland loopt. Het 
plangebied is weergegeven met de rode cirkel. Uit: De Boer/Molenaar 2006.

Afb. 7 Uitsnede uit de bodemkaart 
van Ente van de omgeving van het 
onderzoeksgebied. Het terrein van 
Incotec is weergegeven met een zwarte 
stippellijn.
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5.3 Bekende archeologische waarden

De noordzijde van het onderzoeksgebied, gelegen langs het Westeinde, maakt onderdeel uit 
van een AMK-terrein met een hoge archeologische waarde (AMK-terrein monumentnr 14877). 
Dit betreft het bewoningslint van het Westeinde, Bovenkarspel en Grootebroek waar sporen 
vanaf de 12de eeuw kunnen worden verwacht. Op de Cultuurhistorische Waarden (CHW) van 
de provincie Noord-Holland is dit lint aangegeven als ‘lijnelement van historische geografische 
waarde’. In paragraaf 5.4 wordt dieper ingegaan op de ontwikkeling van het onderzoeksgebied 
in de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. 

In het ruilverkavelingsgebied Het Grootslag dat De Streek omvat is een zeer groot aantal 
archeologische veldverkenningen en opgravingen uitgevoerd. De oorzaak hiervan is 
dat de cultuurtechnische ingrepen in dit ruilverkavelingsgebied ook zeer intensief en 
ingrijpend waren.

Tijdens de ruilverkavelingswerkzaamheden in de jaren 70 van de vorige eeuw zijn door dr. 
W.H. De Vries-Metz luchtfoto’s gemaakt van gediepploegde akkers.8 Op deze akkers waren op 
dat moment aanwezige sporen uit de Bronstijd duidelijk zichtbaar vanuit de lucht (afb. 8). 

8  De Vries-Metz 1993.

Afb. 8 Uitsnede uit de kadastrale kaart van West-Friesland van voor de ruilverkaveling. Hierop zijn de 
sporen uit de Bronstijd aangegeven die vanuit de lucht zijn gezien na het diepploegen van het land. Het 
onderzoeksgebied is aangegeven met de rode cirkel. Uit: De Vries-Metz 1993, kaart 3.
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In het onderzoeksgebied zijn geen grondsporen op luchtfoto’s waargenomen, maar rondom het  
gebied zijn wel grondsporen zichtbaar. Direct ten zuiden, tussen de Tocht, Broekerhaven en 
het IJsselmeer zijn op de foto’s met name greppels zichtbaar, waaronder ronde kringgreppels, 
rechthoekige greppels rond boerderijen en langgerekte greppels (afb. 9, 10 en 11). De 
langgerekte greppels staan schuin op de noord-zuid georiënteerde ontginningssloten uit de 
Late Middeleeuwen, wat erop wijst dat de greppels ouder zijn. Naar aanleiding van de in 1979 
aangetoonde grondsporen heeft een kleine opgraving plaatsgevonden.9 Bij deze opgraving 
is een drieschepige boerderij uit de Midden-Bronstijd gedocumenteerd. De boerderij werd 
omgeven met twee concentrisch gelegen afgerond langwerpige sloten. 

9  De Vries-Metz 1993, 169-175.

Afb. 9 Luchtfoto van diepgeploegde akkers ten tijde van de ruilverkaveling tussen de Tocht, het IJsselmeer 
en Broekerhaven. Duidelijk zichtbaar zijn de sporen uit de Bronstijd. Het noorden is onder (foto : W.H. 
Metz nr. 20W-7-25 LU-DI 1160). 

Afb. 10 Luchtfoto van diepgeploegde akkers ten tijde van de ruilverkaveling tussen de Tocht, het IJsselmeer 
en Broekerhaven. Duidelijk zichtbaar zijn de sporen uit de Bronstijd. Het noorden is boven (foto : W.H. 
Metz nr. 20W-8-4 LU-DI 1948). 



18

Afb. 11 Luchtfoto van diepgeploegde akkers ten tijde van de ruilverkaveling tussen de Tocht, het IJsselmeer 
en Broekerhaven. Duidelijk zichtbaar zijn de sporen uit de Bronstijd. (foto : W.H. Metz nr. 20W-9-15 LU-DI 
2434). 

Afb. 12 Concentratie van prehistorische sporen ten noorden van het Westeinde, gezien vanuit het noorden 
(foto: W.H. Metz nr. 76-653-15).
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Ten noorden van het Westeinde zijn eveneens grondsporen aangetoond op luchtfoto’s (afb. 12). 
De foto is genomen in augustus 1976 op het moment dat de ruilverkavelingswerkzaamheden 
in volle gang waren. Links op de foto zijn de bulldozers bezig de aan het oppervlakte liggende 
ondergrond in een te dempen sloot te schuiven.

Op basis van bovengenoemd archeologisch onderzoek in de jaren 70 en 80 is door 
IJzereef & Van Regteren Altena in 1991 een verwachtingsmodel opgesteld (afb. 13).10 
Zij geven in hun model aan dat de bewoningskernen in de Midden en Late Bronstijd op 
regelmatige afstand van elkaar hebben gelegen. Cirkels getrokken rond de gebieden met 
grafheuvels laten een regelmatige verspreiding zien: tussen de centra ligt steeds een 
afstand van circa drie tot vier kilometer. De kernen liggen in de buurt van Zwaagdijk, 
Hoogkarspel, Grootebroek, Het Valkje, Andijk-West, Bovenkarspel en Andijk-Oost. Het 
plangebied Westeinde bevindt zich in de bewoningskern van Bovenkarspel.

Het archeologisch onderzoek dat in 2007, 2009 en 2011 op de locatie van de nieuwbouwwijk 
‘Kadijken’, ten noorden van Enkhuizen, is uitgevoerd heeft een omvangrijke nederzetting uit 
de Bronstijd aan het licht gebracht. Hierbij zijn op een terrein van ongeveer 6 hectare onder 
meer een grafheuvel, twaalf huisplattegronden en ruim 250 kringgreppels en kuilenkransen 
aangetroffen. Het onderzoek toonde aan dat de bewoning zich in de Bronstijd niet alleen 

10  IJzereef/Van Regteren Altena 1991.

Afb. 13 Schematische weergave van de veronderstelde bewoningsgeschiedenis na de kolonisatie in de 
Midden-Bronstijd, gebaseerd op de verspreiding van grafheuvels. 1. bewoningskernen uit de kolonisatiefase; 
2. latere uitbreiding van het bewoonde areaal; 3. geulruggen; 4. kommen, al dan niet met open water; 5. 
laaggelegen gebied met open water. Uit: IJzereef/Van Regteren Altena 1991, 63.
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concentreerde op de flanken van de kreekruggen, maar ook nederzettingen aanwezig waren 
op de kwelders, de lager gelegen delen van het landschap.11 De landschappelijke ligging 
van de opgraving Kadijken komt overeen met die van het plangebied. Het bovengenoemde 
bewoningsmodel uit 1991 behoeft enige aanpassing. Naar verwachting is er sprake van zeer 
uitgebreide Bronstijdbewoning in oostelijk West-Friesland, zowel op de (flanken van de) 
kreekruggen als op de kwelders.

In Bovenkarspel is in 2010 binnen het dorpslint, achter het voormalige postkantoor, een 
opgraving uitgevoerd. Hierbij zijn veel sporen uit de Bronstijd aangetroffen, evenals veel 
vondstmateriaal uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd (afb. 14).12 

Een paar jaar geleden is door ‘vrije gravers’ op de locatie van een gedempte oost-west 
georiënteerde sloot gegraven op de huidige locatie van de parkeerplaats van Incotec BV (de 
nazak van de gedempte sloot was tot ver in de 20ste eeuw zichtbaar, zie afbeelding 19). Hierbij 
is vondstmateriaal uit de 16de en 17de eeuw verzameld. Of dit materiaal aan de demping van 
de sloot moet worden gekoppeld of het ter versteviging van de walkanten van de sloot is 
gestort, is niet duidelijk. Tevens is een grote hoeveelheid lakenloden met de metaaldetector 
gevonden.13

11  Roessingh & Lohof, 2011.
12  Rapport in voorbereiding bij Archeologie West-Friesland; Bartels/Meijer 2011.
13  Mondelinge mededeling F. Pennekamp, Historische Vereniging Stede Broec. 

Afb. 14 Sporen uit de Bronstijd achter het postkantoor in Bovenkarspel, opgegraven in 2010.
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5.4 Historische ontwikkeling onderzoeksgebied

Het Westeinde maakt onderdeel uit van de Streekweg, een oost-west georiënteerde bewoningsas 
in oostelijk West-Friesland die loopt van Zwaag naar Enkhuizen. De bewoningsas is ontstaan 
tijdens de ontginningsperiode van dit deel van West-Friesland, toen de ontginners een lange 
dijk opwierpen (de Streekweg) en hier hun kerken en huizen langs bouwden. De dorpen, 
onder meer Enkhuizen, Bovenkarspel, Lutjebroek, Hoogkarpel en Zwaag, zijn waarschijnlijk in 
de tweede helft van de 12de eeuw ontstaan. De bewoning concentreerde zich als lint langs de 
Streekweg, hierachter lag weidegrond.
Het onderzoeksgebied lag binnen de banne van Gommerskarspel, het dorp dat in de 14de eeuw 
samen met het dorp Enchusen werd samengevoegd tot de stad Enkhuizen. Een banne was een 
lokale politieke eenheid die samenviel met de grenzen van een dorp en parochie. De kerk van 
de banne Gommerskarpsel is de huidige Westerkerk in Enkhuizen. Al in de 12de eeuw stond hier 
een kerk, op dat moment nog gebouwd van tufsteen.

Aan de noordzijde van het onderzoeksgebied kunnen vanaf de tweede helft van de 12de eeuw 
huizen hebben gestaan. Langs de Streekweg is nog nauwelijks archeologisch onderzoek 
gedaan, waardoor weinig bekend is over het karakter van de bewoning in deze vroegste 
periode. Alleen in Zwaag is langs de Dorpsstraat/Streekweg een aantal huispercelen uit de 12de 
en 13de eeuw opgegraven, waarbij onder meer resten van huizen, waterputten en afvalkuilen 
zijn gevonden.14 
Het is voor de periode vóór 1560, de periode dat nog geen historisch kaartmateriaal 
beschikbaar is, niet te zeggen waar precies huizen stonden langs de Streekweg. Vermoedelijk 
concentreerde de lintbebouwing zich aanvankelijk met name bij de kerken en waren verder 
hiervan verwijderd meer lege ruimtes tussen de huizen aanwezig. In de loop van de tijd is de 
bebouwing vermoedelijk verdicht. 

De oudste kaart waarop het plangebied zichtbaar is, is de kaart van Jacob van Deventer 
uit omstreeks 1560 (afb. 15). De kaart toont rechts de stad Enkhuizen voordat de grote 
stadsuitbreiding aan het einde van de 16de eeuw plaatsvond, waarbij onder meer de nog 
bestaande wallen en bastions rond de stad werden aangelegd. Geheel links is het Westeinde 
zichtbaar, een buurtschap van de stad. Het buurtschap lag buiten de stadsmuren van Enkhuizen, 
maar viel onder de jurisdictie van de stad. De wetten en regels van Enkhuizen waren dus ook 
van toepassing op het Westeinde. 
Dichtbij de stadsmuren van Enkhuizen is langs de Streekweg een klein industriegebied met 
molens en lijnbanen aanwezig. Helemaal rechts is een gebouw met blauw dak getekend. Dit is 
een kapel, gebouwd door de parochie Enchusen in de 15de eeuw.15 Tussen de stadsmuren van 
Enkhuizen en het Westeinde zijn slechts hier en daar huizen aan weerszijden van de Streekweg 
aanwezig. Aan de noordzijde van het onderzoeksgebied wordt op de kaart een paar huizen 
weergegeven. 

Uit omstreeks 1650 dateert de kaart van Johannes Dou (afb. 16). Enkhuizen heeft inmiddels 
haar huidige omvang bereikt en geheel rechts is op de uitsnede de Koepoort en een paar 
bastions van de stad zichtbaar. De bebouwing van het Westeinde is inmiddels uitgebreid 
naar het westen: tot vlakbij de stadswallen van Enkhuizen is aaneengesloten bebouwing 
aanwezig aan weerszijden van de Streekweg. Dit is ook het geval voor de noordzijde van 
het onderzoeksgebied. Ten zuiden hiervan staat op de kaart ‘Cappel sluijs” geschreven. Hier 

14  Schrickx 2009a; Schrickx 2009b; Schrickx 2009c. 
15  Van Mieris 1753, deel IIII, 651.
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Afb. 15 Het onderzoeksgebied (zwarte lijn) op de kaart van Jacob van Deventer uit omstreeks 1560.

Afb. 16 Het onderzoeksgebied (zwarte lijn) op de kaart van Johannes Dou uit omstreeks 1650.
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lag dus blijkbaar een kleine sluis. Waar de sluis precies moet worden gelokaliseerd, is niet 
duidelijk. 

De eerstvolgende relevante kaart dateert uit het begin van de 19de eeuw, namelijk de eerste 
kadasterkaart uit 1823 (afb. 17). Langs de noordzijde van het onderzoeksgebied  staan drie 
huizen. Het rechterhuis is in bezit van Jacob Bijl, bouwman van beroep. Achter zijn huis 
ligt een boomgaard met schuurtje. Naast hem woont Jan Bakker, eveneens bouwman. Ook 
achter zijn huis ligt een boomgaard. Geheel links staat de boerderij van boer Jan Cornelis 
Bakker met een schuur, erf, boomgaard en moestuin. De rest van het onderzoeksgebied is in 
gebruik als weiland. Dit land was in bezit van de welgestelde familie Snouck van Loosen uit 
Enkhuizen, Andries Roelof Blok, een rentenier uit Amsterdam, en de Rooms Katholieke Kerk 
van Enkhuizen.

In 1875 werd de treinspoor Hoorn-Enkhuizen aangelegd, de zuidgrens van het onderzoeksgebied. 
De situatie met huizen langs het Westeinde en daarachter weiland bleef tot ver in de 20ste eeuw 
behouden. De huidige woonhuizen langs de noordzijde van het onderzoeksgebied dateren uit 
het einde van de 19de en 20ste eeuw (afb. 18).

Afb. 17 Het onderzoeksgebied (zwarte lijn) op de eerste kadasterkaart uit 1823.
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In de jaren 60 en 70 van de 20ste eeuw is een groot deel van het oosten van West-Friesland 
ruilverkaveld. Aanleiding voor de ruilverkaveling Het Grootslag was het versnipperde grondbezit, 
de grote afstanden tussen bedrijfsgebouwen en akkers en de slechte toegankelijkheid van de 
polder. Het Grootslag was een vaarpolder en werd gekenmerkt door de aanwezigheid van een 
gering aantal landwegen, waar de woningen en bedrijfsgebouwen staan en een groot aantal 
waterwegen in de vorm van brede sloten. Het vervoer van en naar de akkers vond plaats per 
schuit. De brede vaarsloten hebben een noord-zuid richting, terwijl de meeste wegen (zoals 
het Westeinde) een west-oostrichting hebben. 
De ruilverkavelingswerkzaamheden bestonden onder meer uit het dempen van sloten, het 
egaliseren en/of diepploegen van percelen en het verlagen van het grondwaterpeil. Lang 
werd gedacht dat alle archeologische vindplaatsen door de bodemverstoringen zouden zijn 
verstoord of vernietigd. Het soort en de intensiteit van de bodemwerkzaamheden verschilde 
echter per ruilverkaveling. De impact van deze werkzaamheden op de bodem en eventueel 
aanwezige archeologische waarden daarmee ook. In het ruilverkavelingsgebied Het Grootslag 
waren de cultuurtechnische ingrepen zeer intensief en ingrijpend. Zoals eerder al betoogd 
werd de bestaande vaarpolder veranderd in een rijpolder. Binnen ruilverkavelingsgebieden zijn 
ook weer verschillen in de mate van bodemverstoring geweest. Sommige percelen werden 
eerst gediepploegd en vervolgens geëgaliseerd. Op andere percelen werd eerst de bouwvoor 
verwijderd, vervolgens werd de ondergrond vlak geploegd en tot slot werd de bouwvoor weer 
teruggelegd. De mate van verstoring verschilt dus sterk van perceel tot perceel. Inzicht in de 
mate van bodemverstoringen op basis van globale verstoringsinformatie is dus niet mogelijk. 
Voor het exact kunnen vaststellen van de mate van bodemverstoring is het dus van belang dat 
dit per perceel wordt bekeken.
Op basis van de topografische kaarten uit de tweede helft van de 20ste eeuw kan worden gezegd 
dat in deze periode binnen het plangebied geen sloten zijn dichtgegooid. Op een luchtfoto uit 
1984 zijn nog nederzettingssporen ten westen van het plangebied zichtbaar (afb. 19 en 20). 
Het plangebied lijkt niet te zijn gediepploegd. Op de luchtfoto is de nazak van een gedempte 
oost-west lopende sloot, die nog voorkomt op de kadasterkaart uit 1823, duidelijk zichtbaar. 

Afb. 18 Panden aan het Westeinde, gelegen binnen het onderzoeksgebied. Foto gezien richting het 
westen.
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Binnen het onderzoeksgebied is dus niet herverkaveld en vermoedelijk is het land ook niet 
geëgaliseerd. Verwacht wordt daarom dat de bodem niet of nauwelijks is verstoord.

Afb. 19 Luchtfoto uit 1984 met rechts het onderzoeksgebied. Links hiervan is een akker gediepploegd en 
hier zijn sporen uit de Bronstijd zichtbaar. Het noorden is boven (foto: W.H. Metz nr. 20W-23-06 LU-DI 
6463).

Afb. 20 De sporen van de 
luchtfoto direct ten westen van 
het onderzoeksgebied geplot 
op een kadasterkaart. Het 
onderzoeksgebied is weergegeven 
in geel. Uit: De Vries-Metz 1993, 
252.
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6. Veldtoets

6.1 Methode

Aangezien het plangebied grotendeels verhard en bebouwd is, is het Inventariserend 
Veldonderzoek beperkt gebleven tot een veldtoets. Het doel van deze veldtoets is om 
een eerste indruk te krijgen in de mate van verstoring van de bodem in het plangebied. 
Daarnaast kan worden bepaald welke archeologisch relevante geo(morfo)logische eenheden 
aanwezig zijn.

Tijdens het veldonderzoek zijn 7 boringen gezet rondom de parkeerplaats (afb. 21). Er is 
geboord tot maximaal 1,8 m -Mv. In bijlage 1 zijn de boringen beschreven. Er is gebruik 
gemaakt van een Edelmanboor en een gutsboor met een diameter van 3 cm. De boringen 
zijn lithologisch conform NEN 5140 beschreven (Nederlands Normalisatie-instituut, 1989) 
en met meetlinten ingemeten (x- en y-waarden). Van alle boringen is de hoogte bepaald op 
basis van het Actueel Hoogtebestand Nederland (www.ahn.nl). Het opgeboorde materiaal 
is in het veld gecontroleerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren (zoals 
houtskool, vuursteen, aardewerk, bot, verbrande leem en fosfaatvlekken). Er zijn geen 
monsters genomen. 

6.2 Resultaten veldtoets

Huidige situatie
Het plangebied is grotendeels bebouwd en verhard. Het veldwerk heeft zich gericht op de 
smalle stroken grasland rondom de parkeerplaats op het achterliggende terrein. Ten zuiden 
van de nieuw gegraven sloot zijn langs de rand van het gronddepot ook twee boringen gezet. 
Opvallend is dat de parkeerplaats lager ligt dan de stroken grond eromheen. Gelijktijdig 
met het booronderzoek is het zuidelijke deel van het plangebied onderzocht m.b.v. een 
metaaldetector. Het vondstmateriaal bestond ondermeer uit een aantal munten. 

Geologie en bodem
De door Ente gekarteerde zeer diep humeuze gronden zijn nog aanwezig in een deel van 
het plangebied. De humeuze bovengrond varieert in dikte van 35 cm in boring 6 tot 80 
cm in boring 7. Direct aan het maaiveld is in boring 2 t/m 4 een recent geroerde laag 
aanwezig. Mogelijk is deze laag ontstaan bij het uitgraven van de sloot en de aanleg van de 
parkeerplaats. Dit zou de iets hogere ligging van de groenstroken kunnen verklaren.
Onder de humeuze laag bevindt zich een pakket kalkrijk matig tot sterk siltig zeer 
fijn zand, veelal met kleilagen. Deze afzettingen kunnen worden geïnterpreteerd als 
kreekbeddingafzettingen (matig siltig zeer fijn zand) en kwelderafzettingen (sterk siltig zeer 
fijn zand).
In boring 6 is op 1,5 m –Mv (ca. 3,3 m –NAP) een 5 cm dunne donkergrijs matig humeuze 
sterk siltige klei aanwezig. Deze lijkt op de ‘brandlaag’ die veelvuldig voorkomt op kwelders 
(Van Zijverden 2011, 48), maar is niet zo fraai ontwikkeld. In boring 7 bevindt zich onder het 
dunne pakket zand een matig siltige matig slappe klei met detrituslagen en plantenresten. 
Deze klei is afgezet in zeer rustige omstandigheden (komklei). 
Het Bronstijdlandschap is nog deels intact. Zekerheid omtrent de aanwezigheid van 
waardevolle archeologische resten is m.b.v. dit beperkte veldonderzoek niet te geven. 
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Archeologie
In de recent geroerde laag, de bouwvoor en het onderliggende humeuze pakket zijn 
archeologische indicatoren in de vorm van puinfragmentjes waargenomen. In boring 2 is op 
een diepte vanaf 85 cm –Mv een grijsbruine homogene sterk siltige klei met puinspikkels en 
houtskool waargenomen. Deze 25 cm dikke laag is mogelijk de vulling van een oude greppel. 
Aangezien alle indicatoren in de afdekkende lagen voorkomen hoeft dit geen directe relatie te 
hebben met de aanwezigheid van een vindplaats onder de humeuze bovengrond. Er is geen 
restant van een oude A-horizont waargenomen, zoals in meerdere boringen in Enkhuizen – 
Kadijken (Van Zijverden, 2006).

Afb. 21 Locaties van de boringen. De nieuw gegraven sloot in weergegeven in blauw.
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7. Archeologische verwachting

Op basis van de veldtoets kan worden gezegd dat binnen het onderzoeksgebied het 
Bronstijdlandschap nog deels intact is. Gezien de nabijheid van vindplaatsen uit deze periode 
geldt een middelhoge archeologische verwachting voor vindplaatsen uit de Bronstijd. Voor de 
noordzijde van het onderzoeksgebied geldt daarnaast een hoge archeologische verwachting 
voor bewoningssporen vanaf de 12de eeuw. Op basis van historische kaarten kan met zekerheid 
worden gezegd dat hier vanaf de 16de eeuw werd gewoond. 

De te verwachten archeologische sporen voor het hele onderzoeksgebied (van toepassing op 
het plangebied):
- sporen van bewoning en andere activiteiten uit de Bronstijd, bijvoorbeeld greppels, paalkuilen, 
afvalkuilen en waterputten, mogelijk ook grafheuvels.
- sporen of structuren die samenhangen met agrarische activiteiten, bijvoorbeeld stallen, 
mestkuilen en dierskeletten.
- gedempte (ontginnings)sloten uit de Middeleeuwen of Nieuwe Tijd, mogelijk met (huis)
afval.

De te verwachten archeologische sporen voor de noordzijde van het onderzoeksgebied:
- ophogingslagen uit de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd (afval, zoden, bagger, mest).
- resten van huizen vanaf de 12de eeuw, bijvoorbeeld vloeren, funderingsmuren en 
haardplaatsen.
- afvalkuilen, askuilen, beer- en waterputten.
- eventueel sporen en structuren die samenhangen met nijverheid of ambachtelijke activiteiten, 
bijvoorbeeld lakennijverheid, pottenbakken, leerbewerking, metaalbewerking, etc.
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8. Onderzoekskader

Toekomstig archeologisch onderzoek binnen het onderzoeksgebied moet niet op zichzelf 
worden bekeken, maar binnen een nationaal, regionaal en stedelijk onderzoekskader worden 
geplaatst. Voor het plaatsen van een opgraving binnen een landelijk onderzoekskader is de 
NOaA (Nationale Onderzoeksagenda Archeologie) van belang. De NOaA is vervaardigd door 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, ondersteund door universiteiten en gemeentelijk 
archeologen. Het weerspiegelt de stand van zaken, lacunes en vragen die er leven binnen 
de archeologie. Een aantal hoofdstukken uit deze onderzoeksagenda zijn relevant voor het 
onderzoeksgebied:
- 13 Late Middeleeuwen, Vroegmoderne tijd en het historisch landschap van Holoceen Noord-
Nederland
- 14 De late prehistorie in West-Nederland
- 16 De Middeleeuwen en vroegmoderne tijd in West-Nederland

Voor het onderzoeksgebied kunnen een aantal onderzoeksvragen worden geformuleerd. Bij 
het vervolgtraject archeologie zullen deze vragen als inhoudelijke leidraad dienen. Vraag 1 t/m 
3 zijn van toepassing op het plangebied, namelijk de geplande nieuwbouw aan de zuidzijde 
van het onderzoeksgebied.

1. Zijn sporen uit de Bronstijd aanwezig? Zo ja, duiden deze sporen op bewoning binnen het 
onderzoeksgebied of andere activiteiten? Kunnen de sporen nader worden gedateerd? 

2. Zijn sporen of structuren aanwezig die duiden op agrarische activiteiten? Uit welke periode 
dateren deze sporen?

3. Zijn gedempte ontginningssloten of jongere sloten aanwezig binnen het plangebied? Wat is 
de oriëntatie? Kan iets worden gezegd over de breedte van de ontginningspercelen of splitsing 
van percelen in latere tijd? Wanneer zijn de sloten gedempt en waarmee? 

4. Wanneer en waarmee is het plangebied opgehoogd? 

5. Wanneer zijn hier de eerste woonhuizen gebouwd? Wat is de aard van deze bebouwing? 
Vanaf wanneer werden de huizen (gedeeltelijk) uitgevoerd in baksteen? Hoeveel bouwfasen 
zijn aanwezig? Is het maaiveld tussentijds opgehoogd? Welke informatie geven de resten over 
de constructie en indeling van de huizen? Wanneer zijn de huizen gesloopt?

6. Zijn op de achtererven waterputten, beerputten en/of afvalkuilen aanwezig? Wanneer zijn 
zij gemaakt en buiten gebruik gesteld? Kunnen de putten worden gekoppeld aan percelen? Wat 
kan op basis van vondstmateriaal uit de putten worden gezegd over het consumptiepatroon en 
de welstand van de bewoners van het onderzoeksgebied door de tijd heen? Geven de vondsten 
informatie omtrent beroepen die door de bewoners van het plangebied werden uitgeoefend?

7. Zijn sporen of structuren aanwezig die samenhangen met nijverheid of ambachtelijke 
activiteiten?
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9. Conclusie en advies

9.1 Conclusie

Het onderzoeksgebied aan het Westeinde heeft, gezien de middelhoge verwachting voor 
sporen uit de Bronstijd en hoge verwachting voor bewoningssporen uit de Late Middeleeuwen 
en Nieuwe Tijd aan de noordzijde van het terrein, een hoge archeologische waarde.

De bestaande bouwplannen omvatten de vergroting van een bestaande productiehal en 
bouw van een nieuwe productiehal en een technologisch centrum aan de zuidzijde van het 
onderzoeksgebied. Voor deze locatie is met name de mogelijke aanwezigheid van sporen uit 
de Bronstijd van belang. Daarnaast kunnen hier gedempte sloten en sporen van agrarische 
activiteiten uit de Late Middeleeuwen worden aangetroffen. 
De nieuwbouw zal een verstoring van het bodemarchief tot gevolg hebben, zeker gezien het 
feit dat sporen uit de Bronstijd en Late Middeleeuwen zich over het algemeen dicht onder het 
huidige maaiveld bevinden (direct onder de bouwvoor). Het vrijgeven van het plangebied 
is op basis van de lokale, provinciale en landelijke wet- en regelgeving geen optie. Een 
vervolgonderzoek is daarom noodzakelijk. 

9.2 Advies

Aangezien uit de veldtoets blijkt dat het Bronstijdlandschap deels intact is, wordt ter plaatse van 
de nieuwbouw een inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven aanbevolen. 
Tijdens het proefsleuvenonderzoek worden, ter plaatse van de nieuwbouw, twee noord-zuid 
lopende, smalle zoeksleuven gegraven om eventuele sporen uit de Bronstijd te lokaliseren. 
Dit onderzoek kan pas plaats vinden als de verharding op de locatie van de nieuwbouw is 
verwijderd. Op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek wordt besloten tot het 
vrijgeven of volledig opgraven van de bouwputten van de nieuwbouw. Dit geldt met name 
voor de twee volledig nieuwe gebouwen aan de zuidzijde van het terrein. De vergroting van 
de bestaande productiehal omvat een dermate klein oppervlakte dat een opgraving hier niet 
relevant is. Op basis van de resultaten van een proefsleuvenonderzoek kan eventueel wel 
worden besloten tot een archeologische begeleiding van de aanleg van de bouwput op deze 
locatie.
Opgemerkt dient te worden dat op de locatie van de nieuwe productiehal en het technologisch 
centrum het bodemarchief al deels is vernietigd door de sloot die hier recent doorheen is 
gegraven. 
Voor het uitvoeren van het proefsleuvenonderzoek is een Programma van Eisen nodig. Een 
proefsleuvenonderzoek en/of opgraving brengt kosten met zich mee. Deze kosten kunnen door 
Archeologie West-Friesland inzichtelijk worden gemaakt. 

Bij bouwplannen in de toekomst binnen andere delen van het onderzoeksgebied dient 
eveneens rekening te worden gehouden met archeologie. Dit geldt zeker voor de noordzijde 
van het onderzoeksgebied, gelegen langs het Westeinde. Wanneer hier wordt gebouwd, dient 
dit waarschijnlijk vooraf te worden gegaan door een meervlaksopgraving om de aanwezige 
bewoningssporen uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd te kunnen documenteren voordat 
zij door nieuwbouw worden verstoord of vernietigd.
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1

boring: 258-1
beschrijver: CS/DD, datum: 22-2-2012, X: 146.877, Y: 523.531, kaartblad: 15A, hoogte: -1,80, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Holland, gemeente: Enkhuizen, opdrachtgever: 
Floor architecten Andijk, uitvoerder: Archeologie West-Friesland

0 cm -Mv / 1,80 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, donkerbruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: vlekkerig, stukje glas, deels opgebrachte grond?

40 cm -Mv / 2,20 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruingrijs, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: vlekkerig

50 cm -Mv / 2,30 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruingrijs, zandbrokken, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: menglaag
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv / 2,40 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, zeer fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 2,60 m -NAP

boring: 258-2
beschrijver: CS/DD, datum: 22-2-2012, X: 146.810, Y: 523.487, kaartblad: 15A, hoogte: -1,80, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Holland, gemeente: Enkhuizen, opdrachtgever: 
Floor architecten Andijk, uitvoerder: Archeologie West-Friesland

0 cm -Mv / 1,80 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

30 cm -Mv / 2,10 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruingrijs, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

85 cm -Mv / 2,65 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijsbruin, schelpengruis, kalkrijk
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: oude greppel?

110 cm -Mv / 2,90 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, blauwgrijs, matig slap, kalkrijk

115 cm -Mv / 2,95 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, blauwgrijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn, kalkrijk

 Einde boring op 150 cm -Mv / 3,30 m -NAP

boring: 258-3
beschrijver: CS/DD, datum: 22-2-2012, X: 146.781, Y: 523.487, kaartblad: 15A, hoogte: -1,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Holland, gemeente: Enkhuizen, opdrachtgever: 
Floor architecten Andijk, uitvoerder: Archeologie West-Friesland

0 cm -Mv / 1,70 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruingrijs, schelpfragment
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: brokken lichtgrijze klei

40 cm -Mv / 2,10 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, donkerbruingrijs, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: slootvulling
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

85 cm -Mv / 2,55 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsbruin, matig fijn, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: slootvulling
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: grote kiezels en brokken klei, 20e eeuwse opvulling van een greppel/sloot

115 cm -Mv / 2,85 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, kalkarm
Bodemkundig: interpretatie: slootvulling
Opmerking: bodem greppel/sloot

120 cm -Mv / 2,90 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 170 cm -Mv / 3,40 m -NAP

Bijlage 1: Boorbeschrijvingen
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2

boring: 258-4
beschrijver: CS/DD, datum: 22-2-2012, X: 146.771, Y: 523.487, kaartblad: 15A, hoogte: -1,50, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Holland, gemeente: Enkhuizen, opdrachtgever: 
Floor architecten Andijk, uitvoerder: Archeologie West-Friesland

0 cm -Mv / 1,50 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: slootvulling
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: brokkig, gemengd

105 cm -Mv / 2,55 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, matig stevig, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

115 cm -Mv / 2,65 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, groengrijs, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 150 cm -Mv / 3,00 m -NAP

boring: 258-5
beschrijver: CS/DD, datum: 22-2-2012, X: 146.760, Y: 523.510, kaartblad: 15A, hoogte: -1,50, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Holland, gemeente: Enkhuizen, opdrachtgever: 
Floor architecten Andijk, uitvoerder: Archeologie West-Friesland

0 cm -Mv / 1,50 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, kalkarm
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: vlekkerig

55 cm -Mv / 2,05 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtbruingrijs, matig slap, kalkrijk

60 cm -Mv / 2,10 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, zeer fijn, kalkrijk

80 cm -Mv / 2,30 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, zeer fijn, kalkrijk

 Einde boring op 120 cm -Mv / 2,70 m -NAP
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3

boring: 258-6
beschrijver: CS/DD, datum: 22-2-2012, X: 146.877, Y: 523.458, kaartblad: 15A, hoogte: -1,80, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Holland, gemeente: Enkhuizen, opdrachtgever: 
Floor architecten Andijk, uitvoerder: Archeologie West-Friesland

0 cm -Mv / 1,80 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruingrijs, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 2,15 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruingrijs, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: menglaag

40 cm -Mv / 2,20 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, zeer fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 2,50 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, zeer fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: met blauwe vlekken

100 cm -Mv / 2,80 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

140 cm -Mv / 3,20 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, matig slap, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

150 cm -Mv / 3,30 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkergrijs, matig slap, weinig plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: lijkt op "brandlaag" kwelder, niet zo fraai ontwikkeld

155 cm -Mv / 3,35 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtblauwgrijs, enkele humuslagen, matig slap, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

170 cm -Mv / 3,50 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtblauwgrijs, enkele humuslagen, matig slap, zeer fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 180 cm -Mv / 3,60 m -NAP

boring: 258-7
beschrijver: CS/DD, datum: 22-2-2012, X: 146.841, Y: 523.473, kaartblad: 15A, hoogte: -1,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Holland, gemeente: Enkhuizen, opdrachtgever: 
Floor architecten Andijk, uitvoerder: Archeologie West-Friesland

0 cm -Mv / 1,70 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: vlekkerig, rommelig

80 cm -Mv / 2,50 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, matig stevig, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

105 cm -Mv / 2,75 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

130 cm -Mv / 3,00 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, matig slap, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

140 cm -Mv / 3,10 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, enkele detrituslagen, matig slap, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: lagunaire afzetting

 Einde boring op 180 cm -Mv / 3,50 m -NAP
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SCHEMA FASERING ADVIES & UITVOERING
ARCHEOLOGIE HOORN-WEST FRIESLAND

Aanmelding 
bodemverstorende 
ingreep

Quickscan 
(eerste advies)

→ vrijgeven
→ of verder onderzoek (fase 2)

Archeologisch 
bureauonderzoek

 1. 

Concreet
bodemverstorend 
plan

 2. 
→ waardestelling
→ inpassing in bouwplan (fase 8)
     (‘archeologie-vriendelijk’ bouwen)
→ advies vervolgonderzoek (fase 3)
→ of vrijgeven

Boor- en/of proef-
onderzoek en/of 
bouwbegeleiding

 3. 
Programma van 
Eisen 1 (PvE)

→ uitvoeren en rapporteren
→ vervolgonderzoek (fase 4)
→ of vrijgeven (fase 7)
→ of planaanpassing (fase 8)

Definitief Onderzoek 
(DO) 4. Programma van 

Eisen 2
→ goedkeuring door veroorzaker en 
     Bevoegd Gezag (BG)

Uitvraag DO 5. Archeologisch Bestek
Plan van Aanpak (PvA)

→ beoordeling door veroorzaker en   
    archeo-adviseur op tijd, geld en            
    kwaliteit
→ toetsing aan PvE door BG

Uitvoering DO 6. Documenten 
monitoring

→ opgraven vindplaats
→ rapporteren veldwerk en onderzoek
→ handhaving PvE/PvA door directie-       
     voerder en BG

Vrijgeven vindplaats 7. Opleveringsbrief
→ onbeperkt bouwen
→ of onder voorwaarde bouw uitvoeren

Planinpassing 8. Toetsingsdocument → monitoren

Fase Document Gevolg
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Selectiebesluit

Selectiebesluit
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→
→
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